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Grozījums Nr. 1
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0208/2020
Markus Ferber
Finanšu instrumentu tirgi – ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas 
prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas
(2020/0152(COD))

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pantā iekļauj šādu 9.a punktu:
“9.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrības var 
kopīgi apmaksāt izpildes pakalpojumu 
sniegšanu un ieguldījumu izpētes 
nodrošināšanu, ja vien ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:
(a) pirms izpildes vai ieguldījumu izpētes 
pakalpojumu sniegšanas ir noslēgts 
līgums starp ieguldījumu brokeru 
sabiedrību un izpētes pakalpojumu 
sniedzēju, norādot, kura kopīgā 
maksājuma daļa ir attiecināma uz 
ieguldījumu izpēti;
(b) ieguldījumu brokeru sabiedrība 
informē klientu par kopīgo maksājumu;
(c) izpildes pakalpojumi, par kuriem veic 
kopīgo maksājumu, attiecas tikai uz 
emitentiem, kuri 36 mēnešu laikā pirms 
ieguldījumu izpētes veikšanas nav 
pārsnieguši tirgus kapitalizāciju 
10 miljarda EUR apmērā.
Šajā pantā ieguldījumu izpēte ir aptverošs 
izpētes materiāls vai pakalpojumi, kas 
saistīti ar vienu vai vairākiem finanšu 
instrumentiem vai citiem aktīviem, vai 
finanšu instrumentu emitentiem vai 
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potenciālajiem emitentiem, vai aptverošs 
izpētes materiāls vai pakalpojumi, kuri 
cieši saistīti ar konkrētu nozari vai tirgu 
un nodrošina informatīvu izklāstu par 
finanšu instrumentiem, aktīviem vai 
emitentiem attiecīgajā nozarē vai tirgū.
Ieguldījumu izpēte ietver arī materiālu vai 
pakalpojumus, kas tieši vai netieši iesaka 
vai ierosina ieguldījumu stratēģiju un 
sniedz argumentētu viedokli par finanšu 
instrumentu vai aktīvu pašreizējo vai 
nākotnes vērtību vai cenu vai ietver citādu 
analīzi un sākotnējus izklāstus un sniedz 
secinājumus, balstoties uz jaunu vai esošo 
informāciju, kuru varētu izmantot, lai 
informētu par ieguldījumu stratēģiju, un 
kura būtu nozīmīga un spējīga pievienot 
vērtību ieguldījumu brokeru sabiedrības 
lēmumiem to klientu vārdā, no kuriem 
tiek iekasēta maksa par attiecīgo izpēti.
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